
 

Jalapão e seus encantos com 
Chapada dos Veadeiros  

 
Palmas / Ponte Alta / Mateiro / São Felix do Tocantins / 

Brasília / Alto Paraíso do Goiás  
16 a 26 de julho de 2022 

Programação: 
1º DIA (16/07 - Sábado): Às 01:25 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves 
para embarque às 04:25 no voo GOL G3 1749 / 1760 com destino à Palmas (TO). Previsão de chegada às 
10:35. Após desembarque, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel 
categoria turística. Pernoite 
 

2º DIA (17/07 - Domingo): Às 08h00 saída para city tour em Palmas (TO) onde visitaremos os principais 
pontos turísticos da cidade, como: Palacinho (Museu da história de Palmas), Avenida JK, Praça dos Girassóis, 
Ponte da Amizade – FHC Fernando Henrique Cardoso. Programação noturna a combinar 
 

3º DIA (18/07 – Segunda-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Ponte Alta (TO) – 
distante 146km da capital do estado, Palmas. Ponte alta é privilegiada por ter em seu território inúmeras 
cachoeiras que fizeram fama por suas belezas naturais e paisagens exuberantes. Nosso primeiro dia, 
visitaremos a Cachoeira Rocandeira, Cachoeira Escorrega Macaco e Cachoeira do Lajeado. Final da tarde, 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em pousada categoria turística.  
 

4º DIA (19/07 – Terça-feira): Pela manhã, faremos visita à Lagoa do Japonês. Um verdadeiro oásis que 
brotou em meio ao cerrado brasileiro, trazendo vida abundante de fauna e flora ao seu redor, lugar ideal para 
desfrutarmos dessa lagoa, um lugar perfeito para nadar, mergulhar e/ou relaxar. Almoço (Não incluso no 
pacote). No retorno à Ponte Alta, faremos parada e visita à Pedra Furada para contemplarmos um belíssimo 
pôr-do-sol num cenário de tirar o folego. Retorno ao hotel em categoria turística. Pernoite 
 

5º DIA (20/07 – Quarta-feira): Pela manhã, acerto de extras na Pousada e saída com destino à Mateiro (TO). 
Iniciaremos nossa viagem com visita ao Cânion Sussuapara, um dos lugares mais selvagens a ser visitado no 
Jalapão. Parada para almoço (Não incluso no pacote). Em seguida, faremos parada na Praia do Pixico em Rio 
Novo, foto na Arvore dos Desejos e contemplação da Serra do Espirito Santo e Morro Sacatrapo. Chegada em 
Mateiro (TO) no final da tarde onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em 
pousada categoria turística. Pernoite 
 

6º DIA (21/07 – Quinta-feira): Pela manhã bem cedo, acerto de extras no hotel e saída com destino à São 
Felix do Tocantins (TO). Neste dia, faremos o passeio mais top da região do Jalapão que são as visitas aos 
famosos fervedouros. Iniciando pelo Fervedouro dos Buritis e Fervedouro Buritizinho, Fervedouro Ceiça e 
Fervedouro Macaúbas. Parada para almoço (Não incluso no pacote). À tarde, visitaremos a  Cachoeira da 



formiga e visita à comunidade quilombola. Chegada no final da tarde em São Felix do Tocantins (TO) onde 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em pousada categoria turística. Pernoite 
 

7º DIA (22/07 – Sexta-feira): Às 04h00 acerto de extras noz hotel e saída com destino à Palmas (TO) 
onde embarcaremos às 06h25 no voo GOL G3 1793 com destino à Brasília (DF). Previsão de chegada às 
07:40. Após desembarque, faremos traslado ao hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos 
(Conforme reserva) em hotel categoria turística. Pernoite  
 

8º DIA (23/07 - Sábado): Pela manhã, faremos city tour panorâmico em Brasília onde visitaremos a 
esplanada dos ministérios, praça dos três poderes, palácio do planalto, supremo tribunal federal e catedral 
metropolitana. Às 13h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Alto Paraíso do Goiás (GO) – 
distante 223km da capital federal – porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
região mística e de inúmeras belezas naturais. Previsão de chegada às 18h00 onde faremos acomodação 
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Pernoite  
 

9º DIA (24/07 - Domingo): Pela manhã, saída para visita ao Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros para fazermos à Trilha dos Saltos que leva a uns dos cartões postais da Chapada dos 
Veadeiros – Salto do Rio Preto com suas incríveis quedas d’água de 120m e 80m (Cachoeira do 
Garimpão), passando também pelas piscinas das corredeiras (Trilhas com acessibilidades para pessoas 
com deficiência). Retorno ao hotel em Alto Paraíso do Goiás. Pernoite  
 

10º DIA (25/07 – Segunda-feira): Pela manhã, saída para visitarmos à Cachoeira de Santa Barbará e 
Cachoeira da Capivara. Num trajeto de 130km passando pela cidade de Cavalcante (GO), a cachoeira 
de Santa Barbará fica localizada na comunidade Quilombola Kalunga Engenho II, de onde iniciaremos 
uma pequena trilha de aproximadamente 1,5km de caminhada até chegarmos a uma das belas e visitadas 
cachoeiras do Brasil. Aguas cristalinas de um tom azul turquesa que fazem os nossos olhos brilharem de 
tanta beleza. Ainda dentro no território Quilombola Kalunga fica localizada a Cachoeira Capivara – 
formada no encontro do Rio Capivara e Rio Tiriricas. São várias quedas d’água que formam um único que 
despenca em um cânion. Retorno ao hotel em Alto Paraíso do Goiás (GO) no final da tarde. Pernoite 
 

11º DIA (26/07 – Terça-feira): Às 07h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Brasília (DF) 
onde embarcaremos às 14h45 no voo LATAM LA 3760 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada 
às 17h25. Fim dos nossos serviços. 

 
NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de turismo com ar, tv, som, frigobar; 

 02 diárias em hotel categoria turística em 
Palmas (TO); 

 04 diárias em hotel categoria turística na 
região do Jalapão (TO); 

 01 diárias em hotel categoria turística em 
Brasília (DF);  

 03 diárias em hotel categoria turística 
em Alto Paraíso do Goiás (GO); 

 Bilhete aéreo: Natal / Palmas / Brasília / 
Natal; 

 Pensão completa: Café da manhã, 
almoço e jantar; 

 Guia de Turismo (Mtur). 
 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 Todos os passeios são opcionais 
como: Trilhas, barcos e etc... 

 Ingressos não inclusos no pacote. 
 
 

 

PREÇO POR PESSOA: 
 

 Apto duplo: R$ 10.680,00 ou 10x de R$ R$ 1.068,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

 Apto triplo: R$ 10.230,00 ou 10x de R$ 1.023,00 (Cartão de Credito ou Debito); 
**A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard. 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:      Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp) 
                                                          Site: www.avellartour.com.br  

 Facebook: Avellartour  

 Instagram: @AvellartourOficial  
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

http://www.avellartour.com.br/

